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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 

A 2009. ÉVBEN

362. szakülés, 2008. december 8.

Regöly-Mérei János (Semmelweis Egyetem, III. Sz. Sebészeti Tanszék): Ahogy én 
láttam apámat.

Józsa László (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Pathológiai és 
Szövetkonzerváló Osztály): Regöly-Mérei Gyula paleopathológiai kutatásai.

Wolff Katalin (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 
Embertani Tanszék, biológus szakos hallgató): Zalavár-Kápolna Árpád-kori 
temető: a régészet és a történeti antropológia eredményei.

363. szakülés, 2009. február 9.

Kovács László (MTA Régészeti Intézete): Dús Ferenc tanár (1888-1945), aki 
antropológusként is kezdte.

Köhler Kitti (MTA Régészeti Intézete): A késő bronzkori Pilinyi kultúra hamvasztásos 
rítusú temetkezéseinek embertani vizsgálata Zagyvapálfalva lelőhelyről.

Joubert Kálmán1, Bass László2, Gyenis Gyula3, Gárdos Éva4, Darvay Sarolta3, 
Ágfalvi Rózsa6 (‘KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2ELTE TÁTK Szociális 
Tanulmányok Intézete, 3ELTE TTK Embertani Tanszék* 4KSH Társadalmi 
Szolgáltatások Statisztikai Főosztály, "ELTE Tanító és Óvóképző Főiskola, 
6ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium): Összefüggések a 
gyermek növekedése és a család szociális körülményei között.

364. szakülés, 2009. május 18.

Pápai Júlia köszöntése.

Pálfi György1, Molnár Erika1, Telbisz Éva1, Panuel Michel2, Dutour Olivier3 (!SZTE 
TTIK Embertani Tanszék, 2Service de Radiologie, Hőpital Nord, Marseille, 
France, 3Département d’Anthropologie, Faculté de Médecine, Université de la 
Méditerranée, Marseille, France): Osteoporosis és csípőtáji fracturák egy X-XII. 
századi embertani szériában.

Just Zsuzsanna1, Bíró Renáta1, Ősz Brigitta2 ('SZTE TTIK Embertani Tanszék, 
2Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Pécs): Gyermekkori lábdominancia.
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Pintér Zoltán, Yida Ernesztina, Németh Zsanett, Just Zsuzsanna (SZTE TTIK 
Embertani Tanszék): Lusták és nagyevők? Egyetemisták obezitás vizsgálata fizikai 
aktivitásuk tükrében.

Bereczki Zsolt, Kristóf Lilla, Molnár Erika, Marcsik Antónia, Pálfi György (SZTE 
TTIK Embertani Tanszék): Lehetséges brucellózisos esetek dél-alföldi temetőkben: 
a fertőzéses eredetű csigolyaelváltozások diagnosztikai problémái.

Molnár Erika, Kiss Tivadar, Hegyi Andrea, Lovász Gabriella, Pálfi György (SZTE 
TTIK Embertani Tanszék): A koponya fejlődési rendellenességeinek 
tanulmányozása Bácsalmás Homokbánya késő középkori temető embertani 
anyagában.

Évinger Sándor

A Magyar Biológiai Társaság dr. Bodzsár Éva tanszékvezető egyetemi tanárt (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Budapest), az Anthropologiai 
Közlemények szerkesztőjét kimagasló oktatói és kutatói tevékenységéért, valamit az 
Embertani Szakosztályban végzett aktív munkásságáért 2009. márciusában Géléi József 
emlékéremmel tüntette ki.
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